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Komunikat Organizacyjny 

rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej 

w sezonie 2019 / 2020 

 
§ 1. Sprawy organizacyjne dot. rozgrywek 
 
1. Kategorie rozgrywek młodzieżowych: 

a) młodziczki / młodzicy – urodzeni 01.01.2005 i młodsi, 
b) kadetki / kadeci – urodzeni 01.01.2003 i młodsi, 
c) juniorki / juniorzy – urodzeni 01.01.2001 i młodsi. 

 
2. Kadry wojewódzkie i turnieje ogólnopolskie: 

a) Kadra TNO dziewcząt i chłopców – rocznik 2005: 
 Regionalne TNO: 08-10.05.2020 r. 
 Ogólnopolskie TNO: 
   Chłopcy COS Spała termin: (25.05 – przyjazd)  27-29.05.2020 r. 
   Dziewczęta COS Szczyrk termin: (22.05 – przyjazd)  24-26.05.2020 r. 

b) Kadra OOM dziewcząt i chłopców (kadra wojewódzka młodziczek / młodzików) 
rocznik 2006, termin 15-19.05.2020 (miejsce do ustalenia); 

c) Turniej Talentów SOS chłopców i dziewcząt (miejsce do ustalenia) 
roczniki 2003, 2004, 2006  termin: 31.05.-02.06.2020 r 

d) Ogólnopolski Finał Turnieju Mini siatkówki Kinder + Sport 2020: 
  28 – 30.06.2020 r./28 – 30.08.2020 r. 

 
3. Ramowy terminarz rozgrywek młodzieżowych 

Ramowy terminarz rozgrywek młodzieżowcy na szczeblu centralnym oraz terminy turniejów 
dodatkowych (finałów wojewódzkich z udziałem uczniów SMS PZPS) 

kategoria turniej dodatkowy ćwierćfinał półfinał finał 

Młodziczki 28.02 – 01.03.2020 20 – 22.03.2020 04 – 05.04.2020 24 – 26.04.2020 

Młodzicy 28.02 – 01.03.2020 20 – 22.03.2020 04 – 05.04.2020 24 – 26.04.2020 

Kadetki 14 – 16.02.2020 27.02 - 01.03.2020 13 – 15.03.2020 29.04 – 03.05.2020* 

Kadeci 14 – 16.02.2020 27.02 – 01.03.2020 13 – 15.03.2020 29.04 – 03.05.2020 

Juniorki 07 – 09.02.2020 20 – 23.02.2020 06 – 08.03.2020 25 - 29.03.2020 

Juniorzy 07 – 09.02.2020 20 – 23.02.2020 06 – 08.03.2020 25 – 29.03.2020 

* termin obowiązuje w przypadku rozgrywania drugiej  rundy eliminacji do ME w kategoriach: U–18 
dziewcząt (przewidywany udział dziewcząt z roczników 2003 i 2004). 
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4. Piłki w rozgrywkach 

1. Mistrzostwa Polski w kategoriach młodzieżowych – począwszy od 
Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski, 
Rozgrywki ligi woj. kadetek, kadetów, juniorek lub juniorów 

Molten V5M 5000 

2. Zawody o awans do II ligi 
Rozgrywki III ligi kobiet i mężczyzn 

Molten V5M 5000 

3. Pozostałe rozgrywki wojewódzkie seniorów i seniorek oraz 
rozgrywki ligi wojewódzkiej młodziczek i młodzików, a także 
rozgrywki minisiatkówki, w których przewiduje się używanie piłek 
w rozmiarze 5 (począwszy od najbardziej preferowanej) 

I. Molten V5M 5000 
II. Molten IV5XC 
III. MIKASA V200W 
IV. Mikasa MVA 200 
V. Mikasa MVL 200 
VI. Mikasa MVP 200 

 

 

§ 2. Opłaty Statutowe i Regulaminowe 
 
1. Składka członkowska i Licencja Klubowa 

Opłata 
Termin 
wpłaty 

Opłata 
Opłata po 
terminie 

1. Składka członkowska Klubu 31.10.2019 300,00 zł 350,00 zł 

2. Opłata za wydanie Licencji Klubowej 31.10.2019 200,00 zł 250,00 zł 

Opłata za wydanie Licencji Klubowej pobierana jest jednorazowo przy rejestracji Klubu. 
 
2. Zgłoszenie zespołu do rozgrywek 

Rozgrywki 
Termin 
wpłaty 

Opłata 
Opłata po 
terminie 

1. Zgłoszenie do rozgrywek seniorów i seniorek – klub, 
którego zespoły uczestniczą w rozgrywkach 
młodzieżowych 

31.10.2019 300,00 zł 350,00 zł 

2. Zgłoszenie do rozgrywek seniorów i seniorek – klub, 
który nie zgłosił zespołów do rozgrywek młodzieżowych 

31.10.2019 400,00 zł 450,00 zł 

3. Zgłoszenie do rozgrywek juniorek i juniorów 31.10.2019 225,00 zł 275,00 zł 

4. Zgłoszenie do rozgrywek kadetek i kadetów 31.10.2019 150,00 zł 200,00 zł 

5. Zgłoszenie klubu do rozgrywek młodziczek i młodzików 
(niezależnie od liczby zespołów) 

31.10.2019 100,00 zł 125,00 zł 

6. Jeżeli Klub zgłasza więcej niż jeden zespół do rozgrywek młodzieżowych – naliczana jest opłata w 
pełnej wysokości za najwyższą kategorię rozgrywek, do której zgłoszony został zespół, natomiast za 
pozostałe zgłoszone zespoły naliczana jest połowa opłaty, o której mowa w pkt. 3-5, stosownie do 
zgłoszenia. 
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3. Opłaty ewidencyjne za zarejestrowanie i wyrejestrowanie zawodników, wydanie i 
potwierdzenie ważności Licencji i Certyfikatów dla zawodniczek, zawodników oraz trenerów i 
pozostałych członków zespołu 

I. Zarejestrowanie i potwierdzenie ważności licencji 
Termin 
wpłaty 

Opłata 
Opłata po 
terminie 

1. Zarejestrowanie zawodnika w kategorii seniorów lub 
seniorek 

31.10.2019 25,00 zł 40,00 zł 

2. Zarejestrowanie zawodnika w kategorii kadetek, 
kadetów, juniorek lub juniorów 

31.10.2019 20,00 zł 30,00 zł 

3. Zarejestrowanie zawodnika w kategorii młodziczek lub 
młodzików 

31.10.2019 8,00 zł 12,00 zł 

4. Potwierdzenie (przedłużenie) ważności licencji 
zawodnika w kategorii kadetek, kadetów, juniorek, 
juniorów, seniorek lub seniorów 

31.10.2019 10,00 zł 20,00 zł 

5. Potwierdzenie (przedłużenie) ważności licencji 
zawodnika w kategorii młodziczek lub młodzików 

31.10.2019 6,00 zł 10,00 zł 

 

II. Wyrejestrowanie zawodnika: 
definitywna zmiana przynależności klubowej (transfer definitywny) 

lub okresowa zmiana przynależności klubowej (wypożyczenie) 
Opłata 

6. Za zawodnika, który nie był objęty szkoleniem w ramach kadry wojewódzkiej 
w kategoriach młodzieżowych w sezonach 2017/18 – 2019/20 

 [opłata podstawowa, pełna opłata – zgodnie z pozostałymi tabelami] 
100,00 zł 

7. Za zawodnika, który był objęty szkoleniem w ramach kadry wojewódzkiej 
w kategoriach młodzieżowych w sezonach 2017/18 – 2019/20 

500,00 zł 

Za zawodnika objętego szkoleniem kadry wojewódzkiej uważa się zawodnika, który uczestniczył przynajmniej 
w jednej akcji szkoleniowej (konsultacji, zgrupowaniu, obozie) lub zawodach sportowych (przygotowawczych 
lub docelowych) w ramach kadry wojewódzkiej w piłce siatkowej / siatkówce plażowej. 

 

III. Certyfikaty dla rozgrywek WZPS w Lublinie 
Termin 
wpłaty 

Opłata 
Opłata po 
terminie 

8. Potwierdzenie (przedłużenie) ważności licencji 
zawodnika dla rozgrywek młodziczek i młodzików – na 
podstawie Certyfikatu PZPS 

31.10.2019 15,00 zł 25,00 zł 

9. Potwierdzenie (przedłużenie) ważności licencji 
zawodnika dla rozgrywek kadetek, kadetów, juniorek i 
juniorów – na podstawie Certyfikatu PZPS 

31.10.2019 25,00 zł 35,00 zł 

10. Potwierdzenie (przedłużenie) ważności licencji 
zawodnika dla rozgrywek seniorek i seniorów – na 
podstawie Certyfikatu PZPS 

31.10.2019 50,00 zł 75,00 zł 
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III. Certyfikaty dla rozgrywek WZPS w Lublinie 
Termin 
wpłaty 

Opłata 
Opłata po 
terminie 

11. Certyfikat dla Trenera, który uczestniczył w 
Kursokonferencji szkoleniowej WZPS w Lublinie 

31.10.2019 50,00 zł 75,00 zł 

12. Certyfikat dla Trenera, który nie uczestniczył w 
Kursokonferencji szkoleniowej WZPS w Lublinie 

31.10.2019 300,00 zł 350,00 zł 

13. Certyfikat masażysty, fizjoterapeuty lub lekarza 31.10.2019 25,00 zł 50,00 zł 

 

IV. Certyfikaty dla zawodników i zawodniczek uczestniczących 
w rozgrywek PZPS i innych WZPS (OZPS) 

ZBK* 
– opłata 

Certyfikat 
– opłata 

14. Potwierdzenie (przedłużenie) ważności licencji zawodnika do Klubu 
Plus Ligi lub Orlen Ligi – na podstawie Certyfikatu PZPS 

400,00 zł 270,00 zł 

15. Potwierdzenie (przedłużenie) ważności licencji zawodnika do Klubu 
I Ligi – na podstawie Certyfikatu PZPS 

185,00 zł 150,00 zł 

16. Potwierdzenie (przedłużenie) ważności licencji zawodnika do Klubu 
II Ligi – na podstawie Certyfikatu PZPS 

135,00 zł 120,00 zł 

17. Potwierdzenie (przedłużenie) ważności licencji zawodnika dla 
rozgrywek innych niż rozgrywki WZPS w Lublinie – na podstawie 
Certyfikatu PZPS dla zawodnika, który był objęty szkoleniem w 
ramach kadry wojewódzkiej w kategoriach młodzieżowych w 
sezonach 2017/18 – 2019/20 

500,00 zł 250,00 zł 

* ZBK – zmiana barw klubowych (transfer definitywny) 

Opłaty w pkt. IV obejmują opłaty za wyrejestrowanie z pkt. II oraz 10% opłat, o których mowa w 
Komunikacie Organizacyjnym PZPS. 
 
 
4. Stawki ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika 

a) Stawki ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika przy zmianie przynależności klubowej oraz 
wypożyczeniach naliczane są zgodnie z aktualnymi regulacjami: Przepisami sportowo – 
organizacyjnymi PZPS, Komunikatem organizacyjnym PZPS, Regulaminem Zmiany Barw 
Klubowych PZPS oraz Regulaminem Ekwiwalentu za wyszkolenie. 
 

b) Zgodnie z Przepisami sportowymi WZPS w Lublinie oraz PZPS – WZPS w Lublinie nie będzie 
wykonywał żadnych czynności związanych z potwierdzeniem ważności licencji przy 
definitywnej zmianie przynależności klubowej zawodnika (transferze definitywnym) lub przy 
potwierdzeniu ważności licencji zawodnika grającego na podstawie Certyfikatu 
(wypożyczenia zawodnika) do czasu pełnego uregulowania ekwiwalentu za wyszkolenie 
zawodnika na rzecz Klubu przekazującego zawodnika (Klubu macierzystego / źródłowego) 
przez Klub pozyskujący zawodnika. 
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5. Kary i opłaty dyscyplinarne 

Tytuł opłaty Opłata 

1. Poddanie meczu walkowerem 500,00 zł 

2. Zweryfikowanie wyniku rozegranego meczu jako walkower 300,00 zł 

3. Wycofanie zespołu z rozgrywek seniorów lub seniorek – co najmniej na 14 dni 
przed rozpoczęciem rozgrywek 

przepadek 
wpisowego 

4. Wycofanie zespołu z rozgrywek seniorów lub seniorek – na mniej niż 14 dni przed 
rozpoczęciem rozgrywek lub w trakcie ich trwania 

1 000,00 zł 

5. Wycofanie zespołu z rozgrywek kadetek, kadetów, juniorek lub juniorów – co 
najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek 

przepadek 
wpisowego 

6. Wycofanie zespołu z rozgrywek kadetek, kadetów, juniorek lub juniorów – na mniej 
niż 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek lub w trakcie ich trwania 

600,00 zł 

7. Wycofanie zespołu z rozgrywek młodziczek i młodzików – bez względu na moment 
zgłoszenia tego faktu 

przepadek 
wpisowego 

8. Uchybienia w organizacji zawodów, w tym w przygotowaniu obiektu do zawodów 
(kwota maksymalna) 

100,00 zł 

9. Brak opieki medycznej na zawodach – 1 przypadek danego Klubu 50,00 zł 

10. Brak opieki medycznej na zawodach – 2 i kolejny przypadek danego Klubu 100,00 zł 

11. Nieterminowe powiadomienie WZPS w Lublinie lub Komisji Sędziowskiej o dacie, 
godzinie i miejscu rozgrywania zawodów – 1 przypadek danego Klubu 

50,00 zł 

12. Nieterminowe powiadomienie WZPS w Lublinie lub Komisji Sędziowskiej o dacie, 
godzinie i miejscu rozgrywania zawodów – 2 i kolejny przypadek danego Klubu 

100,00 zł 

13. Nieterminowe przesyłanie protokołów sędziowskich z meczu oraz innych 
dokumentów wymienionych w regulaminach, przepisach sportowych i 
komunikatach – 1 przypadek danego Klubu 

50,00 zł 

14. Nieterminowe przesyłanie protokołów sędziowskich z meczu oraz innych 
dokumentów wymienionych w regulaminach, przepisach sportowych i 
komunikatach – 2 i kolejny przypadek danego Klubu 

100,00 zł 
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